
Na 4 maanden eindelijk te zien
In overleg met de directie van Kranenburgh is er een tussenoplossing
gevonden om de tentoonstelling BETEKEND eindelijk te kunnen openstellen.
De tentoonstelling verhuist naar de begane grond van de villa waardoor het
trapprobleem, het liftprobleem, minder deuren en vrije doorgang in de villa voor
de medewerkers van Kranenburgh op de tweede verdieping in de
anderhalvemetersamenleving het beste gewaarborgd lijken te zijn.

De ombouw vergt wel enige tijd:
maandag 13 juli worden de
geëxposeerde kunstwerken naar de
begane grond gebracht. Donderdag
16 juli wordt de tentoonstelling
ingericht en als dat niet mogelijk is,
wordt het maandag 20 juli. De
tentoonstellingscommissie vraagt
vrijwilligers mee te helpen met deze
verhuizing. Graag aanmelden bij Cis
Luttikhuis

In ieder geval is het de bedoeling dat
vanaf dinsdag 21 juli BETEKEND
na ruim 4 maanden dan toch
eindelijk te zien zal zijn.

Kijk op de KCB site voor actuele
informatie.

KCB suppoosten gevraagd
Voor bezoek aan de tentoonstelling BETEKEND geldt een protocol: voor de
klapdeuren van de begane grond komt een suppoost / surveillant van het KCB
te staan. De bezoeker meldt zich bij de suppoost en ontvangt een KCB badge.
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De suppoost vraagt de bezoekers de handen te reinigen bij de entree en
afstand van anderhalve meter in acht te nemen.
Maximum aantal bezoekers in de ruimte: 6 bezoekers tegelijk, bij te
houden met het badge systeem.
Letten op medewerkers en vrijwilligers, zij hebben voorrang op de
bezoekers.
Openingstijden tussen 13:00 en 17:00.
Kranenburgh blijft eindverantwoordelijk voor de naleving van het
museumprotocol.
Met het oog op deze maatregelen kan er niet officieel geopend worden.
Het openingswoord van Theo Olthuis kunt u wel hier downloaden.

Cis Luttikhuis, lid van de tentoonstellingscommissie, coördineert het hele
proces en maakt een rooster voor de suppoosten. Het betekent dat we mensen
nodig hebben die deze taak op zich willen nemen zowel leden als donateurs.
Iedereen die een middag aanwezig wil en kan zijn is van harte welkom.
Aanmelding graag o.v.v. voorkeur voor weeknummer en dag naar:
emeraldgreen@online.nl

Financieel
Veel kunstenaars zagen hun inkomen in deze periode verontrustend snel
kelderen. De hele cultuursector heeft ernstig te lijden, eerst al onder de
lockdown en nu onder de anderhalve meter samenleving. Ook het KCB loopt
inkomsten mis. Toch heeft het bestuur, in vergadering bijeen op 6 juli, besloten
om de leden enigszins tegemoet te komen en een korting van 20% te verlenen
op het lidmaatschap van 2021.
Tevens vragen we onze donateurs of zij wat meer zouden willen bijdragen,
alles is welkom.

Kijktip
Nieuws van het Cultureel Platform Bergen.
Cultureel Bergen is een circa 25 minuten durend programma dat wordt
uitgezonden door de lokale zender RTV80. Op vrijdag om 20:00 (op zaterdag
de herhaling) te zien via RTV80, Ziggo kanaal 44.
Link aflevering 5 https://youtu.be/RX10jYDppTw
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In aflevering 5 hebben onze leden Marcus van Hoorn en Hans Langeree
opnamen gemaakt van, en gesproken met, o.a. KCB lid Rob de Vries – over de
architectuur van Bergen. Ook maakten zij een reis door de tuin van Marlijn
Franken naar aanleiding van een door haar gemaakte film waarin toegevoegd
een gedicht van Elly Stolwijk. In de studio is er gesproken met Marianne
Selleger en Youp van ’t Hek.
 
Marcus en Hans zijn verantwoordelijk voor al het camerawerk en worden in de
studio ondersteund door Cor Dekker. Sies Vrasdonk maakt deel uit van de
redactie.
Het programma is ontstaan uit een initiatief van het CPB waar ook het KCB
deel van uitmaakt. Vandaar dat in de afgelopen afleveringen – naast Elly,
Marlijn en Rob – ook Annelies Horden, Gerda Schimmel en Allard Kaai de
revue passeerden. In de volgende, laatste, uitzending komt Willem Schotten
aan de beurt.

Toch een K10D 2020
De recente versoepeling van
decoronamaatregelen gaf de
gemeente Bergen aanleiding om het
gesprek met de organisatie te
hervatten over een Kunst10Daagse.
De gemeente heeft alsnog een
vergunning verstrekt. De K10D is
van 9 tot 18 oktober, al is het in een
aangepaste vorm.
www.dekunst10daagse.nl

Sociëteitsberichten
Elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van kwart
over vijf tot half acht soos in de Tuinzaal van Kranenburgh. Elkaar weer
ontmoeten en genieten van de meegebrachte hapjes en met altijd als
middelpunt een kunstenaar die een presentatie van zijn/haar werk geeft.
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Er nog steeds van uitgaande dat we in september de draad weer kunnen
oppakken, ziet de programmering er als volgt uit – uiteraard toch een tikkie
onder voorbehoud:
 
25 sep  Herman den Otter, meubelmaker  (hermandenotter.nl)
30 okt   Simon Oud, beeldhouwer  (simonoud.nl)
27 nov  Piep van Sante, schilder  (piepvansante.nl)

Via de KCB website vind je de sites van
aangesloten kunstenaars.

Op de KCB facebookpagina posten leden
regelmatig bijzondere bijdragen.

Activiteiten leden
(voor vermelding in deze rubriek: stuur je info aan de redactie KCB.NU)

Gezien de actuele situatie vermelden we hieronder wat we als ‘definitief’
hebben doorgekregen:
 
-  Gerda Kruimer  Zomerexpo 2020, LaKaserna, Bad Nieuweschans, 4 jul – 23
aug  |  Contemporary Contemplations, Galerie Ursula Walter, Dresden (D), 4
sep – 3 okt
-  Ingeborg Oderwald  8e Amstelveen Triënnale, Cobra Museum, Amstelveen,
19 jun – 19 jul
-  Regula Maria Müller  project Klederdrachten (NL, CH, JP), Phoebus,
Rotterdam, 21 jun – 1 aug
-  Wil van Blokland  Porselein aan de Jisperweg, Jisperweg 53a,
Westbeemster, 18+19 jul
-  Horden & Schimmel  expo, De Boterhal, Hoorn, 12 sep – 18 okt  | 
POPinnART, Loods 6, Amsterdam, 12-15 nov
 
NAAR 2021:
 -  Dirck Nab, Dien Jorien Geertsma, Ursula Neubauer 
expositie, De Kapberg, Egmond aan den Hoef
-  Jan Grotenbreg  overzichtstentoonst., Michaëlskerk, Oosterland, 
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